Noul

Renault TRAFIC

Există un TRAFIC
pentru fiecare profesie
Afacerile și viața ta de zi cu zi sunt unice. Noul
Renault TRAFIC a fost reinventat pentru a
răspunde așteptărilor tale specifice. Printre
numeroasele versiuni, de la cabina simplă cu 3
locuri la cea cu cabină dublă cu 6 locuri, îl vei
găsi pe cel potrivit care te va ajuta să devii și mai
eficient. Și pentru cei mai pasionați cunoscători,
Noul Renault TRAFIC oferă o serie de conversii
personalizate. La capacitățile sale de încărcare
remarcabile au fost adăugate un nou design și
un motor de 2,0 litri.

O personalitate
puternică
Noul Renault TRAFIC are stil și iese în evidență
de la prima privire. Calandrul cu inserții cromate,
luminile de zi LED C-Shape și farurile LED Pure
vision îi oferă acestuia un aspect inconfundabil.
Mai mult decât un vehicul comercial ușor, Noul
Renault TRAFIC are caracteristici distinctive
pentru eficiența și siguranța ta.

Ca un birou pe roți
Pătrunde în noul tău spațiu de lucru. Noul Renault
TRAFIC este proiectat pentru a-ți permite să
funcționezi în condiții optime: scaune ergonomice
cu reglaj lombar, volan reglabil în înălțime și
adâncime, climatizare reglată etc. Dotat cu
echipamente utile - suport pentru smartphone,
spătarul central pliabil pentru computerul tău etc.
- iar finisajele din gama vehiculelor de persoane
fac din habitaclu un mediu confortabil în care să
îți desfășori activitatea în cele mai bune condiții.
Cu 90 l spațiu de depozitare, inclusiv o tavă mare
de 54 l sub scaunul banchetei pentru pasageri,
acum ai totul la îndemână. Noul Renault TRAFIC
este partenerul tău pentru un plus de eficiență.

Adaptat la echipa ta
și la necesarul tău de
transport
Indiferent dacă este vorba despre persoane
sau mărfuri, Noul Renault TRAFIC face față cu
brio. Cu o lungime de încărcare înregistrată de
4,15 m (folosind trapa inteligentă de sub bancheta
pasagerului) și un volum util de până la 8,6 m3,
poate transporta tot felul de materiale, scule
și obiecte mari sau voluminoase. Ușile laterale
glisante și ușile din spate se deschid până la
255°, facilitând astfel încărcarea și manipularea
bunurilor transportate. Trebuie să îți iei și echipa
cu tine? Versiunea cabină dublă poate găzdui
confortabil până la 6 persoane. Cu Noul Renault
TRAFIC, poți combina utilul cu plăcutul!

Extinde-ți gama de
posibilități
Indiferent de specificul activității prestate,
adaptabilitatea Noului Renault TRAFIC te ajută
să-ți îndeplinești obiectivele. De acest lucru se
va ocupa rețeau de carosieri agreați Renault,
care te vor consilia și vor personaliza vehiculul
în funcție de nevoile tale. Furgonetă izotermă
/ frigorifică, atelier mobil, transport pentru
persoane cu dizabilități, ambulanță sau macara
etc. De la șasiul dezvoltat de inginerii Renault
până la accesoriile și finisajele interne, totul
este conceput pentru a-ți oferi o soluție care să
răspundă așteptărilor tale.

Conectivitate
perfectă
Rămâi conectat datorită sistemelor multimedia și
serviciilor Renault Easy Connect din Noul Renault
TRAFIC. Media Nav Evolution și R-LINK Evolution
pot fi utilizate pentru funcția smartphone
mirroring Android Auto* și Apple CarPlay*, astfel
încât să te poți bucura de aplicațiile preferate
cu ajutorul ecranul tactil mare de pe panoul de
bord. De asemenea, poți utiliza aplicația R&Go
pentru a conecta smartphone-ul sau tableta la
1.

vehiculul tău pentru a controla întregul mediu
multimedia. O experiență de conducere și mai
plăcută în siguranță completă!
1. Media Nav Evolution: toate elementele esențiale
multimedia sunt la îndemână astfel încât să poți utiliza
aplicații în orice moment. Ecranul tactil încorporat îți
oferă acces la toate caracteristicile TRAFIC: apeluri
hands-free, radio, streaming muzical etc.
2. R&Go: integrează-ți smartphone-ul sau tableta.
Ascultă-ți muzica, gestionează-ți contactele,
navighează cu precizie, evaluează consumul de
combustibil ...cu aplicația R&Go, nimic nu ar putea fi
mai ușor. Doar așezați-vă smartphone-ul sau tableta
pe suportul furnizat și lăsați-l să vă ghideze.
3. Personalizare suplimentară cu R-LINK Evolution.
Personalizează-ți ecranul prin intermediul R-LINK
pentru a-ți îmbunătăți confortul la conducere.

2.

*Serviciile Android Auto nu sunt disponibile momentan în
România. Serviciile Apple Car Play sunt oferite fără suport
tehnic și garanţii din partea producătorului. Android Auto™
este marcă înregistrată Google Inc. Apple CarPlay™ este
marcă înregistrată Apple Inc.

3.

Conduci liniștit
Pentru a simplifica călătoriile de afaceri și pentru
a le face mai sigure și fără stres, Noul Renault
TRAFIC este echipat cu ajutoare practice de
conducere pentru a te ajută să rămâi în siguranță.
Pentru a facilita parcarea, folosește sistemul
de senzori de parcare spate. Imaginile furnizate
de camera de marșarier sunt afișate pe ecranul
încorporat în oglinda retrovizoare sau pe ecranul
de navigație. Oglinda panoramică largă integrată
în parasolar vă permite să vizualizați unghiul
mort din laterală pentru mai multă siguranță.
Luminile de viraje combinate cu lămpile de ceață
cresc vizibilitatea. Noul Renault TRAFIC are grijă
pe deplin de confortul și siguranța ta.

Conduci oriunde, pe
orice vreme
Ești profesionist, fermier sau antreprenor, iar
traseele zilnice te duc pe diferite tipuri de teren
și uneori pe drumuri rele? Pentru a răspunde
cerințelor ocazionale de aderență sporită și
pentru a te ajuta să faci față condițiilor precare de
conducere, Renault a dezvoltat o nouă tehnologie:
Extended Grip. Această tehnologie îmbunătățește
adaptabilitatea vehiculului tău utilitar pe drumuri
dificile, cum ar fi pistele neasfaltate sau cu noroi.
Computerul de la bord procesează datele de pe
roți pentru a optimiza performanțele vehiculului.
La pierderea aderenței, aceasta adaptează
puterea motorului, controlul și manevrabilitatea
vehiculului.

Carlab
Gamă de culori Culorile TRAFIC

Atelier de creație Niveluri de echipare
Tapițerie, capace și jante
Configurații Un vehicul personalizat pentru afacerea ta
Dimensiuni Volume și planuri cu cote
Opțiuni Principalele echipamente opționale disponibile
Accesorii Opțiuni care transmit un anume stil
Drum bun Motorizări
Echipamente și opțiuni Lista completă

CARLAB Gamă de culori

Blanc Glacier (1)

Rouge Magma (1)

Gris Urbain (1)

Gris Platiné (2)

Brun Cuivre (2)

Beige Cendré (2)

Bleu Panorama (2)

Gris Cassiopée (2)

Noir Crépuscule (2)

(1) Vopsea opacă (2) Vopsea metalizată

CARLAB Atelier de creație

AUTHENTIQUE (Cabină simplă)
Siguranță
• ABS (Sistem antiblocare roți la frânare) cu
AFU (asistență la frânarea de urgență) și EBD
(repartitor electronic al forței de frânare)
+ activarea luminilor de avarie în caz de
frânare bruscă
• Închidere centralizată, telecomanda (cheie
2 butoane) cu sistem antidemaraj și blocare
automată în mers
• Jante otel 16”
• Airbag șofer
• ESP (control dinamic al traiectoriei) adaptiv
în funcție de sarcină cu Extended Grip
(sistem electronic de control al aderenței),
HSA (asistență la pornirea în rampă), sistem
de control al oscilațiilor remorcii
• Scut protecție motor
• Faruri full LED cu semnătură luminoasă
C - Shape (DRL)

Post conducere
• Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante cu
senzor de temperatură
• Geamuri electrice față
• Scaun șofer reglaj longitudinal/înălțime,
cotieră inclusă și reglaj lombar
• Computer de bord
• Volan reglabil pe înălțime și profunzime
• Direcție asistată electric variabilă
Confort
• Încălzire și ventilație cu 4 viteze, funcție
recirculare aer
• Computer de bord cu afișajul temperaturii
exterioare
• Tapițerie textilă, negru, tip Java
• Torpedou iluminat și refrigerat (dacă există
opțiunea aer condiționat)

Echipament cabină dublă
• Banchetă 3 locuri pe rândul al doilea cu șezut
și spătare fixe, tetiere reglabile pe înălțime,
centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte,
2 cotiere și functie de rabatare sparat
asimetric (1/3, 2/3)
Multimedia
• Pre-echipare radio (cablaj difuzoare +
antenă)
Design
• Capace roți mini
• Calandru, bară parașoc față, capacul
oglinzilor retrovizoare și treaptă în culoarea
negru

Funcționalitate
• Perete despărțitor complet închis între
cabină și spațiul de marfă. Inexistent pentru
versiunile cabină dublă.
• Uși spate fără geam, deschidere la 180°
• Ușă laterală dreapta culisantă, fără geam / cu
geam fix (cabină dublă)
• Configurație 2+1 locuri:
Cabină: scaun șofer + banchetă fixă, cu două
locuri
• Dispozitiv de blocare a ușii stânga spate
• Inele de ancorare la sol ranforsate: 8 pentru
L1 și 10 pentru L2
• 8 inele de ancorare suplimentare la
semiînălțime și în partea de sus
• Roată de rezervă dimensiuni normale - 16”

Tapițerie

Java

Capace și jante

16" Capac ornamental mini

Jante aluminiu 17” Cyclade

CARLAB Configurații

Cabină simplă

Bară parașoc față parțial în
culoarea caroseriei

1 ușă laterală glisantă

2 uși laterale glisante

Cabină dublă

1 ușă laterală glisantă

2 uși laterale glisante

Uși spate

180°/255° uși spate - fără geam

180°/255° uși spate - cu geam,
ștergătoare și sistem de degivrare

CARLAB Dimensiuni
Furgon L1H1

Furgon L2H1

DIMENSIUNI (MM)
Versiuni H1
Dimensiuni exterioare
Lungime
Lățime fără/cu oglinzi retrovizoare
Înălțime
Ampatament
Consolă față
Consolă spate
Dimensiuni interioare - spațiul de marfă
Lungime X lățime trapă în peretele despărțitor
Lungimea utilă la podea
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub
banchetă)
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub
banchetă + spațiul de la picioarele pasagerilor)
Lungimea utilă la 400 mm de podea
Lungimea utilă la 1 m de podea / 1,1 m pt. cabină
dublă
Lățime interioară maximă
Lățimea între pasajele de roți
Înălțime utilă
Ușă(i) laterală(e) culisantă(e)
Lățime intrare ușă laterală culisantă la 600 mm de
podea

L1H1

L2H1

4999
1956/2283
1971
3098
933
968

5399
1956/2283
1971
3498
933
968

510 X 222
2537

510 X 222
2937

2950

3350

3750

4150

2537

2937

2250

2650

1662
1268
1387

1662
1268
1387

907

907

Lățime intrare ușă laterală culisantă la 100 mm de
podea
Înălțime intrare ușă laterală culisantă
Ușă spate
Lățime intrare ușă spate la 70 mm de podea
Înălțime intrare ușă spate
Prag de încărcare
Gardă la sol
MASE (KG)
Versiuni H1
MTMA* Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă proprie minimă Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Sarcină utilă maximă Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă axă față Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă axă spate Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă remorcabilă cu - fără sistem de
frânare Blue dCi 120 / Blue dCi 145
VOLUME UTIL** (m3)
Versiuni H1
Versiune furgon, 2+1 locuri

1030

1030

1284

1284

1391
1320
552
160

1391
1320
552
160

Furgon (omologare N1)
Cabină simplă
Cabină simplă
L1 H1 - 2 locuri
L2 H1 - 3 locuri
2945
3050
1730 - 1992 / 1736 - 1998
1784 - 2063 / 1790 - 2070
1215 - 953 / 1209 - 947
1266 - 987 / 1260 - 980
1101 - 1199 / 1107 - 1205
1141 - 1255 / 1147 - 1261
629 - 793 / 629 - 793
643 - 808 / 643 - 809
2000 - 750

2000 - 750

L1H1
5.2

L2H1
6

*în funcție de motorizări și de omologările specifice;
**metoda de măsurare VDA: spațiul este măsurat cu ajutorul unui element de 1 litru având dimensiunile 200x100x50 mm. Volumul portbagajului măsurat include fileul de reținere bagaje (disponibil opțional).

CARLAB Dimensiuni
Furgon L2H2

DIMENSIUNI (MM)
Versiuni H2
Dimensiuni exterioare
Lungime
Lățime fără/cu oglinzi retrovizoare
Înălțime
Ampatament
Consolă față
Consolă spate
Dimensiuni interioare - spațiul de marfă
Lungime X lățime trapă în peretele despărțitor
Lungimea utilă la podea
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub banchetă)
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub banchetă + spațiul de la picioarele
pasagerilor)
Lungimea utilă la 400 mm de podea
Lungimea utilă la 1 m de podea / 1,1 m pt. cabină dublă
Lățime interioară maximă
Lățimea între pasajele de roți
Înălțime utilă
Ușă(i) laterală(e) culisantă(e)
Lățime intrare ușă laterală culisantă la 600 mm de podea

L2H2
5399
1956/2283
2498
3498
933
968
510 X 222
2937
3350
4150
2937
2650
1662
1268
1898
907

Lățime intrare ușă laterală culisantă la 100 mm de podea
Înălțime intrare ușă laterală culisantă
Ușă spate
Lățime intrare ușă spate la 70 mm de podea
Înălțime intrare ușă spate
Prag de încărcare
Gardă la sol
MASE (KG)
Versiuni H2
MTMA* Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă proprie minimă Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Sarcină utilă maximă Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă axă față Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă axă spate Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă remorcabilă cu - fără sistem de frânare Blue dCi 120 / Blue dCi 145

1030
1284
1391
1320
552
160
Furgon (omologare N1)
Cabină simplă
L2H2
/3070
Indisponibil / 1899 - 2120
Indisponibil / 1171- 950
Indisponibil / 1178 - 1245
Indisponibil / 721 - 875
Indisponibil / 2000 - 750

VOLUME UTIL** (m3)
Versiuni H2
Versiune furgon, 2+1 locuri

*în funcție de motorizări și de omologările specifice;
**metoda de măsurare VDA: spațiul este măsurat cu ajutorul unui element de 1 litru având dimensiunile 200x100x50 mm. Volumul portbagajului măsurat include fileul de reținere bagaje (disponibil opțional).

L2H2
8.6

Furgon Cabină dublă L2H1

DIMENSIUNI (MM)
Versiuni H1
Dimensiuni exterioare
Lungime
Lățime fără/cu oglinzi retrovizoare
Înălțime
Ampatament
Consolă față
Consolă spate
Dimensiuni interioare - spațiul de marfă
Lungime X lățime trapă în peretele despărțitor
Lungimea utilă la podea
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub banchetă)
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub banchetă + spațiul de la picioarele
pasagerilor)
Lungimea utilă la 400 mm de podea
Lungimea utilă la 1 m de podea / 1,1 m pt. cabină dublă
Lățime interioară maximă
Lățimea între pasajele de roți
Înălțime utilă
Ușă(i) laterală(e) culisantă(e)
Lățime intrare ușă laterală culisantă la 600 mm de podea

L2H1 Cabină dublă
5399
1956/2284
1953
3498
933
968
Incompatibil
2099
2314
2423
1819
1819
1662
1268
1387
907

Lățime intrare ușă laterală culisantă la 100 mm de podea
Înălțime intrare ușă laterală culisantă
Ușă spate
Lățime intrare ușă spate la 70 mm de podea
Înălțime intrare ușă spate
Prag de încărcare
Gardă la sol
MASE (KG)
Versiuni H1
MTMA* Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă proprie minimă Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Sarcină utilă maximă Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă axă față Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă axă spate Blue dCi 120 / Blue dCi 145
Masă maximă remorcabilă cu - fără sistem de frânare Blue dCi 120 / Blue dCi 145
VOLUME UTIL** (m3)
Versiuni H1
Versiune furgon, 2+1 locuri

1030
1284
1391
1320
552
160
Furgon (omologare N1)
Cabină dublă
L2 H1 - 6 locuri
3070
1922 - 2133 / 1928 - 2139
1148 - 937 / 1142 - 931
1193 -1273 / 1199 - 1279
729- 860
2000 - 750

L2H1 Cabină dublă
4

*în funcție de motorizări și de omologările specifice;
**metoda de măsurare VDA: spațiul este măsurat cu ajutorul unui element de 1 litru având dimensiunile 200x100x50 mm. Volumul portbagajului măsurat include fileul de reținere bagaje (disponibil opțional).

CARLAB Opțiuni

1. Senzor de parcare spate. Pentru a facilita manevrele
de parcare, ajutorul de parcare te avertizează cu
privire la orice obstacole din spatele mașinii cu un
semnal sonor. Poți reduce astfel riscul de accidente
și deteriorarea vehiculului.

1.

2. Intrare fără cheie. Poți bloca, debloca și porni
vehiculul fără să folosești cardul, pur și simplu atingând
butonul ușii sau butonul de pornire.
3. Sistem airbag. Airbag-uri de retenție, tetiere și
centuri de siguranță în trei puncte, pre-pregătite
pentru șofer și pasageri, inclusiv limitatoare de
forță și pretensionatoare. Dezactivarea airbagului pasagerului care permite instalarea scaunului
pentru copii înapoi la drum (conform reglementărilor).
Airbag-uri cu perdea laterală pentru scaunele din față,
combinate cu airbag-uri în piept, unde este prezent
scaunul individual de pasageri.

2.

3.

4. Trapă sub banchetă. Prin ridicarea acesteia lungimea
spațiului de încărcare crește cu 1,21 m, acesta devenind
optim pentru transportul obiectelor lungi.

4.

CARLAB Accesorii

1.

1. Plafoniera și scara de acoperiș. Transportă în
siguranță sarcini voluminoase pe acoperișul vehiculului
tău (până la 100 kg). Robustă, testată la tunel de vânt
și tratată împotriva coroziunii, plafoniera garantează
un confort autentic de utilizare. Pentru un acces mai
ușor, scara atașată la ușa din spate îți permite să
accesezi plafoniera.

2.

2. Podea. Kit de protecție a lemnului, inclusiv podea,
panouri laterale și arcade cu roți. Protejează eficient
zona de încărcare împotriva impactului.
3. Covoraș de podea Premium. Alege materiale de
înaltă calitate și protejează-ți vehiculul folosind
covorașe de podea Premium. La comandă, astfel
încât să poată fi montate cu ușurință.
4. Cârlig dublu de bare de remorcare de siguranță.
Un accesoriu esențial pentru tractarea în siguranță
completă și ușor demontabil, bara de remorcare cu
cârlig dublu de siguranță îți permite să remorchezi
ușor sarcinile grele.
Pentru mai multe informații, consultați broșura TRAFIC
accesorii.

4.

3.

CARLAB Motoare

Nm

kW

dCi 145

140
120

350

100

300

80

250

60

200

40

150

20

100

2000

3000

4000

5000

rpm

140
120

350

100

300

80

250

60

200

40

150

20

1000

2000

Putere
Cuplu Nm

3000

4000

5000

Echipat acum cu noul motor diesel 2.0 dCi cu turbocompresor cu
geometrie variabilă, conform standardelor Euro 6d-Temp, Noul
TRAFIC pășește în lume.
Disponibil de la 120 CP la 145 CP, acest motor de a cincea generație
oferă mai multă putere rămânând tot mai ecologic. Acest lucru
îți oferă o plăcere de conducere îmbunătățită și un consum de
combustibil real redus.

Nm

dCi 120

kW

1000

Conducere mai eficientă

100

rpm

CARLAB Drum bun
MOTORIZĂRI

Blue dCi 120

Cilindree (cm )/Număr de cilindri/Supape
Putere maximă kW CEE (cp) la tr/min
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min

88 (120) / 3500

107 (146) 3500

320 / 1500

350 / 1500

Tip injecție

Common rail + turbo geometrie variabilă

Carburant și volum rezervor (l)

Motorină - 80

Normă poluare/catalizator/filtru particule

Euro6DTemp / • / •

Volum rezervor Adblue (l)

20

Cutie viteze 6 trepte
Stop&Start + Energy Smart Management

Blue dCi 145
16/04/1997

3

Manuală
-

•

165

176

PERFORMANȚE
Viteză maximă (km/h) CS / CD
0-100 km/h (s) CS / CD

CONSUMURI ȘI EMISII CO2*
Consum urban (l/100km)
Consum extra-urban (l/100km)

-

-

Blue dCi 120
Best Case / Worst Case

Blue dCi 145
Best Case / Worst Case

6,4 / 6,4

5,5 / 6,6

5,4 / 6

5,4 / 6,2

Consum mixt (l/100km)

5,8 / 6,1

5,4 / 6,4

Emisii CO 2 (g/km)

154 / 162

143 / 169

Ø de bracaj între trotuare (m)

Ampatament scurt: 11,84

Ampatament lung:13,17

Ø de bracaj între ziduri (m)

Ampatament scurt: 12,40

Ampatament lung:13,73

DIRECȚIE

FRÂNARE
ABS cu AFU și EBD / ESP adaptiv cu ASR
Față: discuri ventilate – Spate: discuri pline Ø / lățime (mm)

Standard
296/28 - 280/12

PNEURI (standard: anvelope de vară)
Dimensiuni

Standard: 205/65 R16
Opțional: 215/60 R17

• = standard; - = indisponibil;
* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și
completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului
auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.). Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru
a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe
informații accesați https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html .
CS = Cabină simplă; CD = Cabină dublă; Best case - L1 2 locuri Pneuri cu clasa de rezistență la rulare B/ Worst Case - CD L2 6 locuri Pneuri cu clasa de resitență la rulare C; Valorile pentru motorizarea Blue dCi 120 nu sunt reprezentative pentru versiunile
H2; Motorizările respectă norma de depoluare Euro 6DTemp.

CARLAB Echipamente și opțiuni
Authentique

L1H1

L2H1

L2H2

DC

Cruise control (Tempomat și limitator de viteză)

•

•

•

•

Proiectoare de ceață

•

•

•

•

Airbag frontal pasageri față

•

•

•

•

Airbag-uri laterale tip cortină

•

•

•

•

Sistem de asistență la parcare spate

•

•

•

•

Cameră video pentru asistență la parcarea spate; afișaj oglindă retrovizoare interioară sau sistem
multimedia (în funcție de optiuni); implică senzor de ploaie și lumină

•

•

-

•

Cheie suplimentară, a treia, de rezervă

•

•

•

•

Cheie cu 3 butoane, deschidere separată portbagaj - implică Geamuri electrice față cu impuls pe
partea șoferului

•

•

•

•

Card acces cu funcția "Mâini libere"

•

•

-

•

Limitator de viteză 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h

•

•

•

•

Sistem de detectare presiune pneuri

•

•

•

•

Luneta cu încălzire și ștergător, dacă au fost alese ușile spate cu geam

•

•

•

•

Geamuri electrice față cu impuls pe partea șoferului

•

•

•

•

Senzor de ploaie și lumină (implică proiectoare de ceață)

•

•

•

•

Volan îmbrăcat în piele (implică funcția Cruise Control)

•

•

•

•

Scaun șofer încălzit

•

•

•

•

Accesorii fumători (brichetă + scrumieră)

•

•

•

•

Aer condiționat cu reglare manuală

•

•

•

•

Aer condiționat cu reglare manuală față + Termoplonjor suplimentar pentru creștere rapidă temp.

•

•

•

•

Radio cu afișaj integrat (1 DIN) R&GO, Bluetooth, USB, mufă Jack

•

•

•

•

Radio cu afișaj integrat (1 DIN) R&GO, Bluetooth, USB, mufă Jack și DAB

•

•

•

•

Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution (harta României inclusă): ecran tactil 7"+ Radio +
Bluetooth + USB + AUX + Handsfree

•

•

•

•

Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution: ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX +
Handsfree + hartă Europa de Est

•

•

•

•

Sistem multimedia R-LINK: Navigație (harta Europei inclusă)+ ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth +
USB + AUX + Handsfree + Conectivitate și aplicații dedicate*; implică Cruise Control

•

•

•

•

SIGURANȚĂ

POST CONDUCERE

CONFORT

MULTIMEDIA

Sistem multimedia R-LINK: Navigație (harta Europei inclusă)+ ecran tactil 7"+ Radio (cu DAB) +
Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate și aplicații dedicate*; implică Cruise Control

•

•

•

•

Jante aluminiu 17" Cyclade

•

•

x

•

Pack Look față și spate: bară parașoc față parțial în culoarea caroseriei, coloane laterale spate,
mască pentru șine și oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei

•

•

x

•

Culori opace

•

•

•

•

Culori metalizate sau contramarcă

•

•

•

•

Banchetă pasageri față cu două locuri, cu spătarul din mijloc rabatabil și tabletă pivotantă, integrată
în spătar + Trapă depozitare obiecte lungi sub banchetă

•

•

•

-

Scaun individual pasager față (poate înlocui bancheta pasageri față cu două locuri)

•

•

•

•

Protecții laterale interior spațiu marfă

•

•

•

•

Perete despărțitor vitrat între cabină și spațiul de marfă

•

•

•

-

Banchetă pasageri față cu două locuri, cu spătarul din mijloc rabatabil și tabletă pivotantă, integrată
în spătar + Trapă depozitare obiecte lungi sub banchetă + Perete despărțitor vitrat

•

•

•

-

Ușă laterală stânga culisantă, fără geam

•

•

•

-

Ușă laterală stânga culisantă, geam cu întredeschidere - implică PLDCVO

•

•

•

•

Ușă laterală dreapta culisantă, geam cu întredeschidere - implică PLGCVO

•

•

•

•

Uși spate fără geam, deschidere la 270°

-

•

-

•

Uși spate vitrate, cu deschidere la 180 grade, lunetă cu încălzire, ștergător lunetă + Banchetă
pasageri față cu două locuri, cu spătarul din mijloc rabatabil și tabletă pivotantă, integrată în spătar
+ Trapă depozitare obiecte lungi sub banchetă + Perete despărțitor vitrat

•

•

•

-

Oglindă "Wide view mirror" - vizibilitate extinsă unghi mort

•

•

•

•

Interfață cu conectori de adaptare (box), pentru conectare la rețeaua CAN

•

•

•

•

Cablaj de adaptare cu 6 căi, pentru: recuperare informații motor, activare ralanti accelerat, conectare
accesorii 12V

•

•

•

-

Priză accesorii 12V

•

•

•

•

Podea de lemn cauciucat pentru protecție planșeu spațiu marfă

•

•

•

•

Atelaj remorcare - adăugarea echipamentului are ca și consecință activarea sistemului TSA (trailor
swing assist)

•

•

•

•

Suport smartphone (implică radio)

•

•

•

•

Suport tabletă

•

•

•

•

DESIGN

FUNCȚIONALITATE

* Comenzi vocale indisponibile in limba romana
• = optional; x = in curs de introducere in oferta comerciala (nu se poate adauga); - = indisponibil

CARLAB Quality
“De la stadiul de proiectare în studiourile noastre, până la fabricarea și distribuția prin rețeaua noastră,
suntem ghidați de căutarea calității.”
Laurens van den Acker – Vicepreședinte al Renault Corporate Design
Produs de calitate din Franța
Ca și primul Renault R16 fabricat în uzina noastră Sandouville în 1964 la primul Renault ESPACE de
astăzi, din 2014, TRAFIC a fost unul dintre cele 14 vehicule fabricate în Sandouville, cu o atenție deplină
privind calitatea la toate modelele. Este liderul european în segmentul său și este de vânzare în mai
mult de 50 de țări. De asemenea, datorăm acest succes celor 2.800 de angajați implicați pe parcursul
procesului industrial a căror muncă permite Renault să vă ofere cel mai eficient, funcțional și economic
vehicul profesional.

Un motor de a 5-a generație cu performanțe optime
Mai multă putere, cuplu și consumul minim de combustibil sunt doar două dintre avantajele majore ale
noului motor de 2,0 litri așteptat cu nerăbdare, fabricat la Cleon. In plus oferă o plăcere de conducere
mai mare, combinând flexibilitate, receptivitate și consum redus de combustibil. De asemenea, trebuie
menționat faptul că Noul TRAFIC este echipat cu noi lumini LED mai sigure și mai eficiente.

Calitate de necontestat
Renault s-a angajat întotdeauna să proiecteze și să producă vehicule eficiente, robuste, ușor de utilizat
și de pionierat în ceea ce privește proiectarea și tehnologia. Nu este o coincidență faptul că astăzi peste
500.000 de clienți au încredere în Renault TRAFIC. Acesta este rezultatul a zeci de ani de cercetare,
ascultarea activă a așteptărilor clienților și cunoașterea aprofundată a obiceiurilor și nevoilor clienților.
Așa cum este evident în alegerea materialelor, confortul și adaptabilitatea habitaclului, ingeniozitatea
echipamentului și tehnologia de bord la noul TRAFIC, Renault s-a concentrat pe calitate, performanță
îmbunătățită și funcționalitate pentru a vă sprijini în viața profesională și personală cu caracteristici
și instrumente inteligente.

O gamă personalizată
Multiple variante
• 2 lungimi • 2 înălțimi • cabină simplă sau dublă

• O gamă largă de accesorii și opțiuni
• Numeroase combinații de conversii
• Tehnologie certificată Renault: Extended Grip

CARLAB Service

Contracte de întreținere
oferite de Renault
Descrierea serviciului:
• Prestații de întreținere vehicul oferite într-o gamă simplă
(2 oferte în standard: Easy și Full); cu opțiune pentru
pneuri/înlocuire sezonieră; Contractul Full nclude servicii
adiționale: Extensie de Garanție, ITP, înlocuiri elemente
supuse uzurii.
• Parametrabil până la 60 luni sau 200.000 km, în funcție
de preferințele tale.
• Disponibil la momentul livrării vehiculului.
Totul în deplină siguranță, având în vedere:
- Expertiza rețelei autorizate Renault și calitatea pieselor
originale Renault.
- Valorificarea vehiculului în cazul unei revânzări.
- Faptul ca acest contract este inserabil în finanțarea
vehiculului.

Contracte de garanție extinsă
Descrierea serviciului:
• Prelungește avantajele garanției inițiale (Constructor), cu
servicii similare, piese și manoperă.
• Personalizabil după ani și kilometri, adaptat preferințelor
tale (până la 200.000 km).

• Disponibil din momentul livrării vehiculului până la
împlinirea unui an de la livrare.
• Include înlocuire și/sau repararea componentelor
mecanice, electrice și electronice defecte (piese și
manoperă incluse)
Mai multă liniște pentru tine!
- Reparații de calitate în rețeaua autorizată Renault.
- Contractul este transferabil și îți aduce plus de valoare în
cazul revânzării vehiculului.

Contracte de Asistenţă Rutieră PLUS
Descrierea serviciului:
• Asistență Rutieră Completă și Permanentă
• Disponibil în 4 variante în funcție de vârsta și tipul
vehiculului :
- Gold Europe Turisme 1 AN, Gold Europe Turisme 3 ani.
- Gold Europe Utilitare 1 AN, Gold Europe Utilitare 3 ani.
Avantajele tale:
- Serviciu disponibil NON-STOP, 365 zile/an, 7 zile/7,
24h/24
- Fără limită de km și fără limitarea numărului de intervenții
- Contract disponibil pentru vehicule cu vârsta până la 10 ani
- Preț competitiv

Serviciile și ofertele prezentate în această broșură sunt supuse unor condiții și sunt valabile la data editării broșurii (februarie 2020).
Pentru informații complete, consultați condițiile contractuale disponibile în rețeaua Renault și pe www.renault.ro

Continuă experiența Renault TRAFIC
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, februarie 2020. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii
de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la
cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a
primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate
drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
Fotografii realizate de: P. Curtet, X. Querel, A. Klein, © Renault Design, ©Renault Marketing 3D-Commerce

